
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 31 (367) rok IX  

                                 02.10.2022 r.       

                                      

                                                 Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4  (Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 

wierności). 

Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)  (Słysząc głos Pana, 

serc nie zatwardzajcie) 

Drugie czytanie: 2 Tm 1, 6-8. 13-14  (Nie dał nam Bóg ducha bojaźni) 

Ewangelia : Łk 17, 5-10  (Służyć z pokorą) 

 

NOWE RELIKWIE W KOŚCIELE W SOBIKOWIE  
 

W ubiegłą niedzielę 18 września wprowadzone  zostały nowe relikwiarze z relikwiami I 
stopnia: Bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego z kosmykiem włosów Prymasa Polski i relikwiarz 
z relikwiami I stopnia św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego z fragmentem kości. 
Wprowadzenia dokonał Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. prał. Janusz 
Bodzon przed Mszą św. o godz. 12.00. w towarzystwie ks. prał. prob. Włodzimierza 
Czerwińskiego, ks. dr Cezarego Smuniewskiego i kustosza Sanktuarium św. ojca 
Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii marianina ks. Pawła Naumowicza. W 
uroczystości wziął udział poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Dobieszu.  Poniżej kilka zdjęć. Ciąg dalszy w następnym numerze WP. 

  /Tekst i zdjęcia Kazimierz Dusza/ 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15 

Dni powszednie 
18.00 

W czwartki o godz. 7.30 
 

Nabożeństwa 
stałe: 

*Godzinki o NP NMP – 
I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  - 

środa o 18.00 
*Nabożeństwo do Niep. 

Serca NMP I sobota 
miesiąca o 7.30 

*Adoracja Najśw.   
Sakramentu: 

- I niedziela miesiąca 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


O LITANII LORETAŃSKIEJ /cd/ 

Kontynuujemy dziś cykl artykułów majowych z rozważaniami „O Litanii 

Loretańskiej”, które zakończyliśmy w numerze 23 (359) w dniu 05,06.2022 r. na 

wezwaniu Matko Najczystsza. Zwracamy uwagę czytających, że miesiąc październik 

to drugi miesiąc w roku kalendarzowym poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. 

Więc módlmy się, a jeszcze lepiej śpiewajmy. Wszak pierwszą znaną melodię do jej 

tekstu litanii Loretańskiej skomponował dyrygent chóru właśnie w Loreto w 1576 

roku. I dobrze, że skomponował, bo kto śpiewa podobno dwa razy się modli. .”  

Poniżej wykorzystano rozważania z profilu www.biblijni.pl oparte na publikacjach 

ks. Zygmunta Podlejskiego i ks. Eugeniusza Bożyka 

 

Matko Dziewicza… W litanii loretańskiej zamieszczonych jest sześć wezwań podkreślających 
czystość i dziewiczość Maryi. Wydają się być bardzo na czasie w dobie wszechobecnego seksu, 
braku wstrzemięźliwości i erotycznej wolności. 6 wezwań na 55. Sporo! Tyle, że nie zostały one 
dodane w ostatnim dziesięcioleciu, nie zostały dodane nawet w słynących z wolnej miłości latach 
sześćdziesiątych XX wieku. Czyli kiedy? Pięć z nich było już w pierwszym drukowanym we Florencji 
wydaniu w roku 1572, szóste doszło w połowie XIX wieku. Zatem to nie dzisiejsze zawirowania wokół 
płciowości czy kościelne dogmaty stoją za tymi wezwaniami. To zapewne potrzeba ukazania 
wyjątkowości Maryi jako niedościgłego wzorca. Czy potrzeba ta wynikała li tylko z chęci uwypuklenia 
cnót Matki Bożej czy również z potrzeby ukazania kontrastu do zachowań społecznych wieków 
średnich ? 
 
Wróćmy jednak do wezwania. Matka Dziewicza jest po ludzku sądząc paradoksem. Kobieta jest albo 
dziewicą albo matką. No ale co jest niemożliwe u ludzi, Pan Bóg rozwiąże z łatwością. Podkreślmy 
jednak, że w tym przedziwnym, dziewiczym małżeńskim układzie żadne z małżonków nie trwało pod 
przymusem. Ani Maryja ani Józef nie zostali postawieni przed faktem dokonanym. Oboje wyrazili na 
to zgodę. Chwała im za to!  
 
Matko nienaruszona...kolejne wezwanie ale nie zmieniamy tematu.  Szczerze mówiąc zawsze lekko 
się wzdrygam przy tej linijce. Sformułowanie „nienaruszona” jest dla mnie takie mechaniczne czy 
medyczne. Ale mogło być jeszcze trudniej. Po łacinie to „Mater intemerata” czyli matka 
nieposkromiona, nie opanowana. nie zgwałcona, bez skazy, nienaruszona. W rzeczy samej tłumacz 
wykazał się wrażliwością... Ale nie oszczędzajmy się.  
Synod Laterański potwierdził a Katechizm Katolicki zapisał iż „Jezus został poczęty z Ducha 
świętego, bez nasienia męskiego” i dalej, że „dziewictwo Maryi nie zostało naruszone po narodzeniu 
Jezusa ani przez świętego Józefa, ani przez żadnego innego mężczyznę .” Bez wiary to temat nie do 
przeskoczenia. Ale wyjdźmy już z alkowy i skupmy się na Matce Bożej,  świętej od poczęcia, 
nietkniętej przez wszystkie dni życia, przeczystej, niewinnej, oddającej świadomie swe ciało Bogu. 
Od dzisiaj nie będą to dla mnie techniczne wezwania. Wyrażę nimi pełen zachwyt i szacunek dla 
postawy Maryi. Czystość jest godna naśladowania ale stawia przed człowiekiem różne wymagania w 
zależności od tego jakie wybrał życie: samotne, małżeńskie, kapłańskie czy zakonne. Warto modlić 
się o czyste rodziny, nastolatków, czysty Kościół i kapłanów.          Ciąg dalszy za tydzień. /Wybrał K.D./  

 

http://www.biblijni.pl/


Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 

godz. 10. 00 Nabożeństwo Różańcowe z 

adoracją Najśw. Sakramentu a po Mszy św. o 

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Intencja modlitewna na 

październik: W intencji młodzieży studiującej 

aby pozostała wierna wierze przodków. Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie nadal na 

pokrycie kosztów instalacji odgromowej w 

kościele.                                                                               

2. Dziękujemy nowożeńcom Kamilowi i 

Weronice za posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami. Na przyszłą niedzielę prosimy 

o to mieszkańców Gabryelina i Ławek.                                                                                                                                 

3. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. W 

kościele w Sobikowie Msza św. godz. 18.00. 

Możliwość spowiedzi od godz. 16.30 do 17.00. 

W Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i Msza 

św. Od godz. 9.30 pójdziemy z Komunią św. do 

chorych.                                                                             

4. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 spotkanie 

dla dzieci i ich rodziców w ramach 

przygotowania do I Komunii św. Dzieci 

otrzymują różańce. O godz. 18.00 Msza św. i 

spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 

Sakramentu Bierzmowania.                                                                                                                                                                

5. W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w 

Czachówku o godz. 19.00. Tam w piątek 

poprzedzone ono będzie Mszą św.                                                                                                          

6. W niedzielę, 16 października przypada XXII 

Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem Blask 

prawdy. Tego dnia odbędzie się tradycyjna 

zbiórka do puszek na rzecz Funduszu 

Stypendialnego dla zdolnej młodzieży z 

niezamożnych rodzin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Do odbioru jest 

również październikowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny. 

        Harmonogram grup prowadzących 

nabożeństwo różańcowe w Sobikowie o 

godz. 17:30 cz.I 

Data/ Grupa Parafialna/ Osoba 

odpowiedzialna za przygotowanie rozważań 

1.10.2022 r.  Ministranci Prezes                                 

2.10.2022 r. Ks. Piotr                             

3.10.2022 r.  KŻR z Cendrowic p. Maria Fiejka 

4.10.2022r.  KŻR z Sierzchowa  p. Gabryela 

5.10.2022 r.  Ministranci Prezes 

6.10.2022 r.  KŻR Nowe Grobice p. Halina  

7.10.2022 r. Dzieci Rocznicowe kl. IV  p. 

Agnieszka Salamon                                             

8.10.2022 r. Parafialny Zespół Caritas

 Prezes Caritasu                                                   

9.10.2022 r. Ks. Piotr                              

10.10.2022 r. Kand. do Bierzm. gr. for. I

 p.Maria Fiejka                                                    

11.10.2022 r. KŻR z Aleksandrowa i 

Buczynowa                                                                

12.10.2022 r. Kand. do Bierzm. gr. for. II Ks. 

Piotr                                                                       

13.10.2022 r. KŻR Nowe Grobice p. Halina                    

14.10.2022 r.  Dzieci I Komunijne p. Agnieszka       

15.10.2022 r. Dzieci Rocznicowe kl. IV

 p.Maria Fiejka                                                 

16.10.2022 r. Ks. Proboszcz                                         

17.10.2022 r. Kand. do Bierzm. gr. for. I p. 

Agnieszka                                                                 

18.10.2022 r. KŻR z Sierzchowa p. Gabryela 

Rotuska                                                                  

19.10.2022 r. Ministranci Prezes 

20.10.2022 r. KŻR z Cendrowic p. Maria Fiejka 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

 

Gorąco proszę Pana, aby raczył wzmacniać 

wiarę moją, bym w życiu codziennym i 

szarym nie kierowała się usposobieniem 

ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko 

ciągnie człowieka do ziemi, ale wiara żywa 

utrzymuje duszę w wyższych sferach, a 

miłości własnej przeznacza miejsce dla niej 

właściwe - to jest ostatnie              /Dz. 210/ 



Intencje Mszalne 02.X 2022 – 09.X 2022 
 

 

 

Niedziela, 02.10.im. Teresa, Sandra. Teofil, Dionizy 

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Basi w dniu urodzin 

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Barbary, Małgosi i 

Jadwigi z okazji urodzin                                                                                               

10.00 + Tadeusza Gral w 26 rocz. śm., Jadwigi Marczak, 

Joanny i Mariana, Kazimiery Górka 

10.00 + Renaty Koszelskiej (ur.)                                                          

12.00 + Andrzeja Woźniaka   

12.00 + Andrzeja, Marty, Jana i Mariana Ambroziak, 

Czesława i Franciszki Kamińskich                                  

13.15 + Jadwigi i Józefa Fudeckich i zm. z rodz. 

Klimków, Nowaków i Fudeckich, Stanisława Helińskiego                                                                

13:15 + Jana Kucharskiego (greg. 28) 

Poniedziałek 03.10 im. Teresa, Gerard, Roman 

17.00 + Jana Henryka Górka w 30 dni po śmierci 

18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 29)                                                       

Wtorek, 04.10 .im. Rozalia, Franciszek. Edwin 

17.00 + Marianny Adaszewskiej w 30 dni po śmierci 

18.00  + Jana Kucharskiego (greg. 30)                                                                                               

Środa, 05.10. im.  Faustyna, Igor, Apolinary,  

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Krystyny Fudeckiej w 1 rocz. śm. 

Czwartek 06.10.im. Artur, Brunon, Bruno. 

18.00 + Krystyny ( w 19 rocz. śm.) i Stanisława 

Rosłonów, Heleny i Franciszka Jańczyk 

Piątek, 07.10 im. Sabina, Maria, Marek, Sergiusz 

17.00  + Jadwigi Wrotek w 1 rocz. śm.                                                                                            

18.00 + Mieczysława Sekuły – int. od prac. SP w 

Sułkowicach 

19.00 (Czachówek)  + Andrzeja Czułby                                                                          

Sobota, 08.10. im. Pelagia, Brygida, Sergiusz. 

16.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Sabiny i Marka 

Wieczorkiewicz w 45 rocz. ślubu                                                     

17.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Janiny i Jerzego 

Mizerskich w 50 rocz. ślubu                                                    

18.00  + Anny i Feliksa Sobieckich.  

Niedziela, 09.10.im. Arnold, Bogdan, Ludwik, Dionizy,  

8.30 (Czachówek)  + Kazimierza Sokołowskiego                        

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Aleksandry i Kacpra                                              

10.00 + Jana, Zygmunta i Heleny Piotrowicz i zm. z rodz. 

Malickich                                                                                         

10.00 + Krzysztofa Krystka w 2 rocz. śm., Stefana 

Ochockiego, Janiny i Zdzisława Krystek                                                           

12.00   O bł. Boże i potrzebne łaski dla Stanisławy i 

Mieczysława w 50 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci i 

wnuków                                                                                              

12.00 + Edmunda Wlazło w 26 rocz. śm., Zofii i Andrzeja 

Wlazło i zm. z rodz. Wlazło i Kacprzaków 

13.15 + Mateusza Fiejki w 6 rocz. śm. 

13.15  + Andrzeja Kamińskiego w 3 rocz. śm.                                                                                        

 

Tweet od Papieża 

„Modlitwa nie jest czynnością, którą 

należy spełniać jedynie w chwilach 

odpoczynku, ale również w naszej 

codzienności jako oddech naszej 

żywej relacji z Bogiem.”   
  

18:00 int. wolna 

Intencje spisano: 30.09.2022 r.                  

 

Refleksja na Dwudziestą 

Siódmą Niedzielę Zwykłą 
Wiadomo, że nie jesteśmy 
nieużyteczni, gdy czynimy dobro. 

A poza tym Bóg kocha nas nie ze względu na 
naszą użyteczność, ale po prostu za to, że 
jesteśmy. Chodzi o to, abyśmy pamiętali, że 
czyniąc dobro innym, wyświadczamy je 
sobie. A gdy czynimy dobro, czyli 
wykonujemy to, co powinniśmy wykonać, 
realizuje się nasze człowieczeństwo. A gdy 
to się dzieje, znajdujemy się już na prostej 
drodze do szczęścia. I to szczęścia 
wiecznego.       /Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Wiara wymaga zaufania Bogu i serca 
czystego, 

a nieraz próby i doświadczenia bardzo 

bolesnego. 
Ale gdy masz w sobie nawet maluteńką 

wiarę 
Bóg może z niej czynić olbrzymią, ponad 

twoją miarę 
Wiara to łaska, prośmy więc, niech Bóg 

nas nią posili 

«Dodaj nam wiary», tak Pana  
i Apostołowie prosili. 

                                                     Kazimierz 

Za tydzień cd. fotoreportażu z wprowadzenia  

relikwii i o Litanii Loretańskiej c.d. 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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